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Zagadnienia 

• Homeostaza 

• Woda i elektrolity-rozmieszczenie i zasoby 

• Bilans wodno-elektrolitowy (regulacja, utrata 
wody i elektrolitów, odwodnienie i 
przewodnienie) 

• Wymiana substancji między przestrzeniami 
wodnymi w ustroju 

• Płyny ciała (krew, chłonka, płyn mózgowo-
rdzeniowy, mocz, soki trawienne) 

 



• Życie płodowe przebiega w środowisku 
wodnym. 

• Płyn międzykomórkowy, osocze krwi i chłonka 
stanowią środowisko wewnętrzne ustroju 
=środowisko życia komórek. 

• Zmiany zachodzące w naszym otoczeniu  
(środowisku zewnętrznym) wywierają wpływ 
na czynność komórek m.in. za pośrednictwem 
środowiska wewnętrznego. 

Woda-środowisko życia 



Homeostaza 

Wg koncepcji C. Bernard’a 
rozwiniętej przez W. Cannon’a: 

Homeostaza-stałość środowiska 
wewnętrznego ustroju (stałość 
objętości płynu 
zewnątrzkomórkowego, jego 
składu chemicznego, ciśnienia 
osmotycznego, stężenia jonów 
wodorowych oraz temperatury). 

Homeostaza jest warunkiem 
życia komórek ustroju-
niezależnego życia organizmu. 

 

 

Claude Bernard 
(1813–1878),  
francuski fizjolog, 
autor określenia 
„środowisko 
wewnętrzne”. 

Walter Cannon 
(1871–1945), 
amerykański 
fizjolog, ustanowił 
termin homeostaza 
na opisanie 
wewnętrznej 
stałości. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/5/53/20110901182839!Claude_Bernard_2.jpg


Homeostaza 
• Warunki środowiska wewnętrznego nie są 

absolutnie stałe.  

• Wahają się wokół pewnej wartości w wąskim 
zakresie. Środowisko wewnętrzne posiada 
dynamiczną równowagę, utrzymywaną na zadanym 
poziomie przez mechanizmy: sprzężenie zwrotne 
(ujemne lub dodatnie).  

• Zakłócenie homeostazy-przyczyna lub skutek zmian 
chorobowych w organizmie. 

• Upośledzenie mechanizmów homeostatycznych jest 
często najwcześniejszym objawem choroby. 

 



 



Homeostaza - kontrola 

 



 



Wszystkie 
układy ciała 
współpracują 
ze sobą w 
celu 
utrzymania 
homeostazy. 



Skład ciała 

 



Przestrzenie wodne organizmu 
 

TBW=ICF+ECF+TCF 
 

TBW – całkowita objętość wody w organizmie (całkowita woda 
organizmu) 

ICF – objętość wody wewnątrzkomórkowej (płyn wew.kom.) 
ECF – objętość wody zewnątrzkomórkowej (płyn zew.kom.) 
TCF – płyn transkomórkowy 
 
ECF dzieli się na osocze (PV) i płyn  śródmiąższowy (IF), (chłonka). 
TCF („trzecia przestrzeń” zwykle pomijana w obliczeniach),  

wewnątrz narządów np.: wydzieliny przewodu pok., płyn 
mózgowo-rdzeniowy, płyn w jamach: opłucnej, otrzewnej i 
osierdziu, płyn w gałce ocznej, płyn w torebkach stawowych. 

Ze względów praktycznych często TCF wlicza się do ECF. 
 
 

 



20% of body weight 

(12 liters) 



Woda ilościowo 

TBW= 45%-65% masy ciała 

Różnice zależnie od wieku, płci, zawartości tkanki tłuszczowej. 

 

Średnio:  52% m.c. u kobiet i 63% m.c. u mężczyzn. 

U noworodków może wynosić 75% m.c. 

 

Zawartość wody w org. z wiekiem maleje.  

Szczególnie intensywne zmniejszenie w ciągu pierwszych 10 lat 
życia.  Po 60 r.ż. wynosi ok. 50%. 

Otyłość wpływa na zmniejszenie zawartości wody w organizmnie. 

 



Zawartość wody w poszczególnych, wybranych 
tkankach:  

• Tkanka mięśniowa ok. 75% wody  

• Krew ok. 70% wody  

• Tkanka tłuszczowa 10% wody  

• Tkanka kostna 22% wody  

• Pozostałe tkanki miękkie 68-82% wody  



Przedziały wodne ilościowo 

U „standardowego” mężczyzny o masie 70kg 

• TBW wynosi 42 L 

• ICF (2/3 wody organizmu) ok. 40% m.c. czyli ok.30,8 L 

• ECF(1/3 wody organizmu) ok. 20% m.c. czyli ok.11,2 L 

  

 

 



 

 

• ICF = TBW – ECF 

 

 

 

• IF = ECF - PV 



Elektrolity ustrojowe 
Sód, potas, wapń, magnez, chlor, wodorowęglany. 

 

Sód-podstawowy kation przestrzeni zew.kom., 

Ilość 60mmol/kg m.c. z czego 42mmol/kg to sód 
wymienialny w przestrzeni zew. i wew.kom., a 18mmol/kg 
to sód niewymienialny (w tk. kostnej). 

 

Potas-podstawowy kation przestrzeni wew.kom., prawie 
w całości w postaci wymienialnej; 42 mmol/kg w pł. 
wew.kom., 4 mmol/L w pł. zew.kom. Przekroczenie ilości 
w pł. zew.kom. wywołuje utratę pobudliwości mięśni 
(zwł. serca) i kom. nerwowych. 



Elektrolity ustrojowe 

Wapń- 400 mmol/kg m.c. 99% zmagazynowane w 
tk.kostnej i 1% w płynach ciała (gł.ECF)-2,5 mmol/L 
(wapń zjonizowany, wapń związany z białkami osocza i 
anionami). Wapń zjonizowany ważny dla czynności 
komórek zwłaszcza pobudliwych i gruczołowych: drugi 
przekaźnik, powoduje ruch i egzocytozę w tym 
wydzielanie neurotransmitterów. 

W tk.kostnej: wapń łatwowymienialny (wymiana 
kości/ECF 500 mmol/dobę), wapń niewymienialny 
(połowa tej puli wymienia się w czasie 3-5 lat). 



Magnez- w całym org.1 mol (Ca2+ 27,5 mola).  

• ½ Mg w tk. kostnej, a ½ Mg w płynach ECF (0,8-1,3 
mmol/L) i ICF (10x więcej niż w osoczu) 

Mg 2+ działa antagonistycznie do Ca2+ : 

Hamuje aktywność ATP-azową miozyny, uwalnia Ca2+ 
z siateczki sarkoplazmatycznej, otwiera kanały 
potasowe w bł.kom. i wapniowe dla aminokwasów 
pobudzających 

Elektrolity ustrojowe 



Chlor- 33 mmol/kg m.c.z czego 70% w P i IF, a 30% we 
wł.kolagenowych tkanki łącznej oraz w kom.(najwięcej 
w erytrocytach). 

 

Wodorowęglany- 10-12 mmol/kg m.c. Wahania ich 
ilości są bezpośrednio związane z regulacją równowagi 
kw-zas (alkalizacja płynó zwiększa ich ilość, zakwaszenie 
prowadzi do H2CO3 i usuwania w formie CO2 i H2O. 

Elektrolity ustrojowe-aniony 



 



 

Wpływ toniczności spożywanych lub podawanych we 
wlewach płynów: 

• Płyn hipotoniczny (np.: czysta woda) zwiększy 
równocześnie objętość ECF i ICF, powodując 
obniżenie się ich ciś. osmotycznego. 

• Płyn hipertoniczny zwiększa obj.płynu zew.kom. 
zmniejszając obj.płynu wewkom. ciś osmotyczne obu 
płynów rośnie. 

• Płyny izotoniczne zwiększają obj.ECF 



 



Utrata jonów nieorganicznych 

• Długotrwałe wymioty lub biegunki powodują 
zmniejszenie obj. ECF, wzrost obj. ICF, ciśnienie 
osmotyczne obu płynów obniża się. 



Bilans wodno-elektrolitowy 

Utrata wody i elektrolitów/ dobę: 

• Z moczem (nerki) ok. 1,5 -2 L 

• Z potem (grucz.potowe)  

• Przez parowanie (pow.skóry) 

• Z kałem (przew.pok.) 100-200 mL 

• Z wydychanym powietrzem (płuca, dr.odd.) ok. 200-

400 mL 

 

Utrata potu w ciągu doby może wynosić nawet 8-10 L, gdy 

uzupełniane są straty wody (ciężka praca w gorącym 

otoczeniu lub w upalne dni, a w krótkim czasie przy 

ciężkiej pracy 4,3L/h 

ok. 400-600 mL w 

28oC (zależy od 

temp. ciała i 

otoczenia, 

wilgotności 



Bilans wodno-elektrolitowy 

Utrata wody: 

• Przez płuca i dr.oddechowe, skórę, nerki, przew.pok. 

Pozyskiwanie wody: 

Przyjmowane płyny, pokarmy niepłynne, metabolizm 

tkanek (ok. 300 ml/dobę),  

dyfuzja przez naskórek z wody lub środ. o dużej 

wilgotności-znikoma-bez znaczenia  

 

W ciągu doby do przew.pok. trafia 7-9 L wody (soki 

trawienne, ślina) z czego większość jest resorbowana. 

Metabolizm:1g węglowodanów-0,6 ml H2O, 1g białek-0,4 

ml, 1g tłuszczów-1 ml. 



Bilans wodno-elektrolitowy 
Utrata elektrolitów: 

• Przez nerki (mocz), przew.pok., skórę (pot), z innymi 

płynami np.: łzy-znikoma, przez płuca -w procesie 

parowania nie, ale są składnikiem wydzielin 

dr.oddechwych-znikoma, elektrolity śliny i soków 

trawiennych wchłaniane zwrotnie  

Pozyskiwanie elektrolitów: 

Przez przewód pokarmowy lub wlewy dożylne  
 

Dla bilansu elektrolitowego ma znaczenie wydalanie w pocie chlorku 

sodowego(15-20g) i potasowego (kilka g). Ilość Na+ w pocie jest 

mniejsza niż w osoczu, a potasu znacznie większa (7-9 mmol/L). 

Utrata przez przew.pok. w fizjologii znikoma, zwiększa się w czasie 

biegunki i wymiotów. 

 



Regulacja bilansu wodno-

elektrolitowego  

• Mechanizmy regulujące przyjmowanie i wydalanie 
wody i elektrolitów. 

Przyjmowanie wody –pragnienie; elektrolitów-
łaknienie. 

Wydalanie wody i elektrolitów-zmiany nerkowego 
wydalania tych substancji. 

Mechanizmy mają na celu: 

Zachowanie stałej obj. wody 

Zachowanie stałej zawartości elektrolitów (ciś. 
osmotyczne) 

 



• O ciś. osmot. i obj. ECF decyduje NaCl 

• O ciś. osmot. ICF decyduje KCl 

• O obj. osocza i zawartości wody decydują 
także białka (albuminy-ciś.onkotyczne) 

 

• Zw.org. (glukoza, mocznik) –znaczenie w 
zaburzeniach przemiany materii 

Regulacja bilansu wodno-

elektrolitowego  



• Zmiany ciś. osmot. płynów (NaCl) wykrywają 
osmoreceptory podwzgórza i układu wrotnego 
watroby 

• Zmiany objętości płynów wykrywane są we 
krwi (rec. objętościowe niskociśnieniowe: lewy 
przedsionek, ujście dużych żył; baroreceptory 
łuku aorty i zatok szyjnych; zmiany nerkowego 
przepływu-mechanizm R(enina)-
A(angiotensyna) 

Regulacja bilansu wodno-

elektrolitowego  



• Wydalanie wody, NaCl i KCl: 

Podwzgórzowo-przysadkowy układ antydiuretyczny 

Układ RAA (renina-angiotensyna-aldosteron) 

 

Ważna jest współpraca między układem pragnienia a 
ukł. wydalniczym. Zaburzenia dotyczą zwykle 
niedopasowanej do wydalania podaży. 

 

Dodatkowo zwłaszcza w patologii czynniki działające na 
CUN i na poziomie nerek. 

 

Regulacja bilansu wodno-

elektrolitowego  



• Kontrola przyjmowania soli ma u człowieka 
mniejsze znaczenie w utrzymywaniu bilansu 
elektrolitowego bo podaż w pokarmach 
wielokrotnie przewyższa zapotrzebowanie.  

• Dodatkowo nerkowe oszczędzanie soli i 
magazyny w organizmie. 

 

Regulacja bilansu wodno-

elektrolitowego  



Przykład regulacji w podwzgórzu 

• Bodziec: wzrost ciś. osmot. ECF 

• Detektor (receptor): neurony jądra 
nadwzrokowego podwzgórza 

• Reakcja: wzrost wydzielania ADH 
(wazopresyny), która zmniejsza nerkowe 
wydalanie wody, zwiększa obj. osocza, 
pobudza pragnienie 



Przykład regulacji w ukł. wrotnym  

• Bodziec: zmiana ciś. osmot. krwi, 

• Receptory: w ukł wrotnym 

• Odpowiedź: odpowiednia reakcja z ukł. 
antydiuretycznego i mechanizmu pragnienia 



Kontrola obj. ECF –rec. 
objętościowe i baroreceptory 

• Wzrost obj. krwi (wzrost ciśnienia) wyzwala impulsy z 
tych receptorów. 

• Efekt: hamowanie układu antydiuretycznego i 
mechanizmu pragnienia. 

• Zmniejszenie obj. krwi odbarcza te receptory i daje 
odwrotne efekty + aktywacja ukł. RAA (angiotensyna 
II – pobudza wydzielanie aldosteronu, pobudza 
pragnienie, działa naczyniokurcząco; aldosteron-
zmniejsza wydalanie sodu, z któym zatrzymywana 
jest woda). 



Odwodnienie organizmu 
Przyczyna: 

• Utrata wody 

• Utrata chlorku sodowego i wtórnie wody 

Efekt: zmniejszenie ECF lub ICF lub obu 

 

Odwodnienie hiperosmotyczne (utrata nadmiaru wody do 
elektrolitów) rośnie ciś.osmot. i maleje obj. ECF, a konsekwencji 
maleje obj. i rośnie ciś. ICF. Skutek: odwodnienia komórek, 
zaburzeń metabolizmu i czynności komórek zwłaszcza CUN. 

 

Odwodnienie hipoosmotyczne (tracony nadmiar soli do ilości wody) 
maleje obj. i ciś.osm. ECF, następnie rośnie obj. i maleje ciś.osm. 
komórek. Skutek: zmniejszona obj.krwi, hipotonia wewkom., 
przykurcze mięśni, zaburzenia nerwowe. Przyczyna: utrata dużej 
ilości płynów uzupełniona niedostateczną ilością wody z małą 
zaw.soli. 

 

Odwodnienie izoosmotyczne –zmniejsza się ECF, brak zaburzeń 
osmotycznych.  Przyczyna: biegunki, wymioty. 



Przewodnienie organizmu 

• Zjawisko b. rzadkie w fizjologii 

• Powiększenie obj. ECF i ICF i niewielka 

hipotonia płynów ustrojowych 

• Wzrost obj. wyrzutowej serca i zwolnienie 

częstotliwości skurczów serca. 



Zaburzenia homeostazy 
osmotycznej 

• Objawy kliniczne: zaburzenia funkcji 
recepcyjnych mózgu, drgawki, śpiączka, śmierć 
mózgowa. 

• Bezpośrednia przyczyna to zaburzenia 
metaboliczne w komórkach mózgu (obrzęk w 
hipoosmolarności i kurczenie się w 
hiperosmolarności). 



Idealny osmometr 

• Termin charakteryzuje „masę komórkową” 
ciała. 

• Przemieszczanie wody między przestrzenia 
wewnątrz- a zewnątrzkomórkowa zachodzi 
zgodnie z gradientem ciśnień osmotycznych. 



 

Wymiana wody, składników odżywczych i innych 
substancji pomiędzy krwią i płynem 

śródmiąższowym 

 Dyfuzja przez błonę naczyń włosowatych 

Dyfuzja wynika z ruchu cząsteczek wody i 
rozpuszczonych substancji zależnego od temperatury.  

Cząsteczki poruszają się chaotycznie w różnych 
kierunkach. 

Najważniejszy sposób przechodzenia substancji 
między osoczem a płynem śródmiąższowym.  



Błona komórkowa- wybiórcza przepuszczalność 

Substancje rozpuszczalne w tłuszczach (tlen, CO2) przechodzą 
bezpośrednio przez błonę komórkową. 

Bardzo szybki transport w porównaniu do substancji nie 
rozpuszczalnych w tłuszczach. 

 

Substancje nierozpuszczalne w tłuszczach (jony sodu, jony potasu, 
chloru, glukoza, woda) przechodzą za pomocą białek błonowych 
(specjalne kanały, białka nośnikowe) 



Płyn śródmiąższowy 

Upostaciowane elementy: 

 

 (1) wiązki włókien kolagenowych (długie, mocne, 
odpowiadają za napięcie tkanek) 

 

 (2) włókna proteoglikanów (b. cienkie; 98% 
kw.hialuronowy i 2% białko) 



Przestrzeń między komórkami i płyn 
śródmiąższowy 



Płyn śródmiąższowy-wymiana 



IF - Interstitial Fluid 

Płyn śródmiąższowy uzyskiwany przez filtrację i dyfuzję z 
naczyń włosowatych. 
 
Skład zbliżony do osocza, ale mniejsza zawartość białek. 
 
 Uwięziony głównie w niewielkich przestrzeniach między 
włóknami proteoglikanów – przypomina galaretkę. Dzięki 
temu ruch płynu jest utrudniony – nie płynie ale 
dyfunduje. 
 
        



„Wolna" woda w IF  

W większości tkanek to znacznie mniej niż 1% 

 

Przy obrzękach ilość wolnej wody rośnie, przepływ nie 
zależy od sieci proteoglikanów. 

 





Siły decydujące o ruchu płynu przez błonę kapilar 

„Siły Starling’a"  

Kapilarne ciśnienie hydrostatyczne (Pc), wypycha płyn z 
naczynia. 

 
Ciśnienie hydrostatyczne płynu śródkomórkowego (Pif), gdy 

jest dodatnie kieruje płyn do naczynia, gdy ujemne na 
zewnątrz. 

 
Ciśnienie onkotyczne (Πp), zatrzymuje płyn wewnątrz naczynia.  
 
Ciśnienie osmotyczne płynu śródmiąższowego (Πif), kieruje 

płyn na zewnątrz naczynia 



Suma tych sił daje wypadkowe ciśnienie filtracyjne. 

Dodatnie świadczy o filtracji przez ścianę kapilar.  

Ujemne świadczy o adsorpcji do naczyń 
włosowatych.  

W normalnych warunkach NFP jest lekko dodatnie, dając 
niewielką przewagę filtracji płynu do IF nad wchłanianiem do 
naczyń.  

The net filtration pressure (NFP) : 
 



 Siły wypychające płyn na zewnątrz naczynia: 

 
mm Hg 

  średnie ciśnienie filtracyjne 17.3 

  Ujemne ciśnienie hydrostatyczne IF 3.0 

  Ciśnienie osmotyczne IF 8.0 

    razem 28.3 

Siły kierujące płyn do naczynia:   

  ciśnienie onkotyczne 28.0 

    razem 28.0 

Podsumowanie:   

  Outward 28.3 

  Inward 28.0 

    net outward force 0.3 

Czynnościowe ciśnienie włośniczkowe -  dla całego naczynia 
włosowatego 17.3 mm Hg.  



Filtracja zależy także od ilości wielkości porów w ścianie naczyń 
włosowatych oraz ilości czynnych kapilar.  

 

 

Te czynniki określa się mianem: współczynnik filtracji (Kf) 

   the capillary filtration coefficient (Kf).  

Wyrażany jako ml/min per mm Hg net filtration pressure.  

Wielkość filtracji włośniczkowej równa się: 



Siły Starlinga w części przytętniczej kapilary 

  Forces tending to move fluid outward: mm Hg 

  Capillary pressure (arterial end of capillary) 30 

  Negative interstitial free fluid pressure 3 

  Interstitial fluid colloid osmotic pressure 8 

    total outward force 41 

Forces tending to move fluid inward:   

  Plasma colloid osmotic pressure 28 

    total inward force 28 

Summation of forces:   

  Outward 41 

  Inward 28 

    net outward force (at arterial end) 13 



 Forces tending to move fluid inward: mm Hg 

  Plasma colloid osmotic pressure 28 

    total inward force 28 

Forces tending to move fluid outward:   

  Capillary pressure (venous end of capillary) 10 

  Negative interstitial free fluid pressure 3 

  Interstitial fluid colloid osmotic pressure 8 

    total outward force 21 

Summation of forces:   

  Inward 28 

  Outward 21 

    net inward force 7 

Siły Starlinga w części przyżylnej kapilary 



Nierównowaga filtracji i resorbcji 

 
Ciśnienie reabsorbcji jest mniejsze niż ciśnienie filtracji w części 
przytętniczej, ale część przyżylna jest bardziej przepuszczalna dla 
wody, więc jej ruch wymaga mniejszej siły. 
 
W konsekwencji ok. 9/10 filtrowanego płynu wraca do naczyń. 
 
Natomiast 1/10 płynu trafia do naczyń limfatycznych i z chłonką 
ostatecznie wraca do krążenia.  
 
Różnica NET filtracji i resorpcji = 0,3 mmHg, co daje ok. 2 ml 
płynu na minutę, dla całego organizmu, który wraca do krwi 
drogą limfy. 



Współczynnik filtracji dla całego organizmu 

net filtration rate = 6.67 ml/min/mmHg 

 

Dla tkanki średnio: 0.01 ml/min/mm Hg/100 g tkanki 

Ponad 100-krotne różnice między tkankami: 

- Niski dla mózgu i mięśni 

 - umiarkowanie duży dla tk. podskórnej 

 - duży w jelitach 

 - bardzo duży w wątrobie i kłębuszkach nerkowych 



Stężenie białek w IF mięśni ok. 1.5 g/dl;  

W tk. podskórnej 2 g/dl;  

W jelitach 4 g/dl; w wątrobie 6 g/dl.  



Krew 

Należaca do tkanki łącznej, jedyna w organizmie płynna 
tkanka. Złożona z wielu rodzajów elementów 
upostaciowanych zawieszonych w osoczu.  

 



Rola krwi 
• Transport – carries important substances from one area to 

another (oxygen, carbon dioxide, antibodies, acids and bases, 
ions, vitamins, cofactors, hormones, nutrients, lipids, 
pigments, gases, minerals, water, distribution heat)– different 
parts of blood are involved 

• Obrona – defence against disease - white blood cells and 

some plasma proteins 

• Krzepnięcie oraz utrzymanie krwi w stanie 
płynnym w naczyniu – the arrest of bleeding – 

platelets and plasma proteins 

• Homeostaza –By maintaining pH, ion concentrations, 

osmolality, temperature, nutrient supply, and vascular 
integrity  

 





Ilość krwi 
• 7% m.c. 
• U dorosłego ok. 5 litrów 
• Z czego 2,5-3 L to osocze 
• U noworodka ok. 1 

szklanka 
• Utrata ok. 1/4 (więcej niż 1 

litr) krwi krążącej może 
spowodować śmierć! 



Parametry fizyczne krwi 

• Ciężar właściwy 

Krew pełna 1.050 g/mL (zależy od ilości komórek i składu osocza) 

Osocze 1.025 g/mL 

Poszczególne komórki: 

1.115 g/mL (erytrocyty) – 1.070 g/mL (wybrane krwinki białe) 

Wysoki ciężar właściwy często wynika z odwodnienia 

• Lepkość krwi 3.5 -5.5 razy większa niż dla wody 

Rośnie gdy ilość komórek rośnie lub zwiększa się ilość 
makromolekuł w osoczu – charakterystyczne w przewlekłych 
zapaleniach. 

 



Skład krwi 



 

µl 



Osocze krwi 

• Osocze otrzymane przez odwirowanie 
krwi z antykoagulantem. 

• Osmolalność osocza ok. 290 mOsm/kgH2O. 



Skład osocza 
1.  Woda (90-92%): 

– Transport elementów krwi, transport ciepła 

2.  Elektrolity(1%): 

– Pobudliwość błon 

– Wymiana między ECF & ICF 

– Buforowanie pH 

3.  Substancje odżywcze (tłuszcze), produkty przemiany, gazy, 

hormony (1-2%): 

– Ich poziom jest ważną wskazówka diagnostyczną 

4.  Białka (6-7%)  (albuminy, globuliny and fibrinogen) – 

ważne dla transportu, ciśnienia onkotycznego, immunologii, 
krzepnięcia. 



Electrophoretic plasma protein fractions 

 



Plasma protein fraction Substances bound to 

plasma proteins 

Albumin Anions, cations, bilirubin and 

other pigments, drugs: 

penicillin, aspirin; thyroxin 

Globulins α1 Fats, lipids, vit A D E K, 

thyroxin, cortisol, vit B12, 

bilirubin 

Globulins α2 Lipids, triglycerides, copper, 

hemoglobin 

Globulins β Heme, iron, vitamins, 

hormones, cholesterol, 

glycerides 



Protein fraction Components of 
fraction 

Concentratio
n (g/L) 

Function 

Albumin 37-53 They maintain oncotic pressure in blood vesels, 
protect from tissue edema, transport fatty acids, 
bilirubin, some drugs, metals, ions, hormons 

Globulins α1 

 

Orosomucoid, transcortin, 
insulin, α1-antitrypsin, 
coagulation factors VII, 
VIII, IX 

2,8 -5,0 Their concentration rises during acute 
inflammation, cancer processes, final period of 
pregnancy 

Globulins α2 

 

α2-makroglobulin, 
haptoglobin, 
ceruloplazmin, α2-HS-
mucoid, prothrombin, 
aspartic transaminase, 
lactic dehydrogenase, 
phosphatase, 
cholinesterase, FSH 

5,0 -9,0 Their concentration rises in diabetic persons, 
collagen disease, nephrotic syndrome, nephritis, 
tumors and cirrhosis of the liver 

Globulins β1 

 

Transferrin, alanine 
transaminase, proteins of 
complement system and 
properdin, TRH 

6,5 -13 Their concentration rises in cirrhosis of the liver, 
mechanical jaundice, chronic imflammations, 
hyperlipidemia, atherosclerosis, final period of 
pregnancy 
 

Globulins γ Immunoglobulin G (Ig G) 
Immunoglobulin A (Ig A) 
Immunoglobulin M (Ig M) 
Immunoglobulin D (Ig D) 
Immunoglobulin E (Ig E) 

7,0 -17,0 Monoclonal increas (only one type of Ig) – in 
neoplasic processes; policlonal rise during 
inflammatory processes; decrease of Ig –
depresses humoral response 



Plasma globulins examples  

Globulins 

α1 α2 β γ 

Transcortin ceruloplasmin transferrin Ig G  (7-15 

g/L) 

Thyroxide-

binding globulin 

erythropoietin Complement Ig A 

High-density 

lipoproteins 

prothrombin Low density 

lipoproteins 

Ig M 

Bilirubin-

binding globulin 

Angiotensino

gen 

profibrinolysin Ig D 

transcobalamin haptoglobin Ig E 



Type of 
substance 

examples Plasma 
concentration 

Increase – diagnostic 
importance 

Carbohydrates 
and products of 
their 
transformation 

Glucose,  
Lactic acid 

3,9 -6,2 mmol/L 
0,4 -1,7 mmol/L 

Diabetes 
After strenous exercices 

Products of 
protein 
transformation 

Amino acids 
Ammonia 
Urea 

30 -55 mg/L 
23,6 -41,3 
mmol/L 
1,3 -3,3 mmol/L 

Tissue destruction 
Liver failure 
Kidney failure 

Products of heme 
transformation 

Bilirubin 
Urobilinogen 

0,7 -6,8 µmol/L Mechanical jaundice 
Hemolitic jaundice 

Products of 
intracellular 
transformation 

Uric acid 
Creatinine 

178 -386 µmol/L 
62 -133 µmol/L 
 

Gout  
Kidney failure 

Plasma Organic Non-protein Components 



Lipidy osocza– stały składnik,  ok.  5 – 9 g/L osocza.  

 
Główne lipidy:  
  
 Cholesterol   

 

Fosfolipidy Triglicerydy Witaminy rozpuszczalne 
w tłuszczach (A,D,E,K) i 
hormony steroidowe 

3,9 g/L  3 g/L 1,5 g/L 



Jonowy skład osocza 

Plasma cations Plasma anions 

Na+ 150 Cl- 110 

K+ 5 HCO3
- 27 

Mg2+ 2 Prot.- 17 

Ca2+ 3 Phosphate 2 

Sulfate 1 

Org. 

Acids 

4 

The most abundant  cation in plasma is Na+, and the most abundant  anions are Cl- i HCO3
-.   



Control Serum 

Krzywa 

elektroforetyczna 

białek osocza 

zdrowej osoby 



Elementy morfotyczne krwi 
Mikrolitr zawiera: 

 

Krwinki czerwone (erytrocyty):  

3 900 000 – 5 700 000 cells/l (M) 

 

3 500 000 – 5 200 000 cells/l  (K) 

 

Krwinki białe: 

4 000 – 10 000 cells/l 

 

Trombocyty (płytki krwi) 

150 000 – 300 000 cells/l 









Factors that influence upon cell differentiation in bone marrow 



Erytrocyty 

• Dorosłe komórki człowieka nie mają jadra.  

• Zawierają hemoglobinę i enzym: anhydraza 
węglanowa 

• Powierzchnia pokryta przez glikoproteiny 
determinujące grupy krwi.  

• Objetość próbki zajęta przez erytrocyty to 
hematokryt (Hct), w normie 37-52% 



Krwinka czerwona-charakterystyka 

• Dwuwklęsły dysk 

• Średnica 7,8 µm  

• Grubosć 2,5 µm na obwodzie, i 1 
µm lub mniej w centrum.  

• MCV to 87 do 95 µm 3 (fl). 

 



Zawartość hemoglobiny 

 

We krwi pełnej:  

14-18 grams Hb/ 100 ml (M)  

12-16 grams Hb/ 100 ml (K) 

 

W masie erytrocytarnej: 

MCHC 32-34 g/dl  

 

   



Długość życia 

Zdrowe erytrocyty przebywają średnio w 
krążeniu ok.  120 dni. 
Ulegają zniszczeniu, gdy ich metabolizm osłabnie 
prowadząc do wzrostu łamliwości otoczki. Takie 
komórki łatwo ulegają zniszczeniu w ciasnych 
naczyniach np. w śledzionie.  
 



Czynniki ważne dla wytwarzania i dojrzewania 
erytrocytów 

• EPO 

• jony żelaza (całkowita ilość żelaza 4 do 5 gramów) 

• witamina B12 (minimalna ilość/dzień dla prawidłowego rozwoju 

krwinek 1 – 3 microgramy, ilość zmagazynowana w wątrobie na ok. 1 
rok) 

•  Kwas foliowy (wymagana dzienna dawka 50 
microgramów). 

• Interleukiny: IL-3, IL-9 i IL-11 

• Hormony: T3, T4, testosteron (zwiększenie produkcji) 
metabolity estrogenu (zmniejszenie produkcji) 

 



Zaburzenia wytwarzania 

 

Anemie (niedobór lub zwiększone 
niszczenie) 

Czerwienice (nadprodukcja) – wzrost liczby 

do 6-8 mln/mikrolitr 

 



Rodzaje krwinek białych 

 

 

Granulocyty (polis) – wielosegmentowe jądra 
i ziarnistości  

Granulocyty obojętnoochłonne  

Granulocyty kwasochłonne 

Granulocyty zasadochłonne 

Agranulocyty 

Monocyty  

Limfocyty  

 



Krwinki białe 

Type % 

Neutrophils (segmented)  

Neutrophils (band cell) 

40 – 70 

1 – 5  

Eosinophils 1 –3  

Basophils 0 –1  

Monocytes 3 – 8  

Lymphocytes 20 – 45  



Długość życia 

Type In the blood In the tissues 

Granulocytes 4 – 8 hours 4 – 5 days 

Monocytes  
In the tissue -tissue 

macrophages 

 

10 – 20 hours A few months 

Lymphocytes -   
circulate continually 

between blood, lymph 

and tissues 

weeks, months, some kinds of 

limphocytes (memory cells) even 

years 



• Część układu odpornościowego; niszczą i usuwają stare komórki, 
resztki, uszkodzone komórki, atakują czynniki infekcyjne i 
substancje obce.  

• Rak-białaczka: limfocytarna (limfoblastyczna) lub mieloidalna  

 



Białaczka 

Niekontrolowana produkcja krwinek białych. 

Krwinki niewłaściwie rozwinięte, nie zapewniają 
obrony organizmu. Często towarzyszy anemia i 

małopłytkowość (krwawienia). 

Duża ilość nieprawidłowych leukocytów prowadzi do 
wyczerpania energetycznego organizmu i śmierci. 

 
Acute leukemia - leading to death within a few months if untreated.  

Chronic leukemia (more differentiated cells), sometimes developing slowly 

over 10 to 20 years. 



The Leukemias 

Rodzaje białaczek:  
lymphocytic leukemias  

myelogenous leukemias 
 
 
 
 
 
 

Effects of Leukemia on the Body: 
the development of infection, severe anemia, and a 

bleeding tendency caused by lack of platelets.  

Chronic 

lymphocytic 

leukemia 

Chronic 

myeloid 

leukemia 



Leukopenia 

Choroba, w której zahamowana jest produkcja 
krwinek białych. 

W przeciągu dwóch dni pojawiają się wrzody, 
infekcje ukł. oddechowego i inne. 

Nieleczona prowadzi do śmierci. 

 



Płytki krwi 

• Owalne dyski, średnica 2 – 4 m 

• Wytwarzane w szpiku z 
megakariocytów  

• Czas połowicznego rozpadu 8 – 
12 dni 

• Brak jądra 

• Posiadają ziarnistości 

• Udział w krzepnięciu i 
fibrynolizie oraz gojeniu ran. 

 

 



Chorby 

Małopłytkowość 

Zwiększone niszczenie lub za mała 
produkcja 

 

Nadpłytkowość 

Może towarzyszyć czerwienicy, 
samoistna nadprodukcja 



Układ limfatyczny 

Układ limfatyczny stanowi pomocniczą drogę, którą płyn z 
przestrzeni śródkomórkowej wraca do krwi. 
 
 
Limfa może przenosić białka i inne duże cząsteczki, które nie 
mogą być przefiltrowane do włośniczek. Sprzyja to 
utrzymaniu ciśnienia onkotycznego IF.  
 
Powrót białek do krążenia za pomocą limfy jest b.ważna 
funkcją. Bez tego można umrzeć w ciągu 24h.  





Kanały limfatyczne 

Prawie wszystkie tkanki mają kanaliki limfatyczne. 
 

Wyjątki: 

-Powierzchowne warstwy skóry 

- CUN 

- śródmięsna mięśni 

- kości.  

Nawet te tkanki mają maleńkie kanały przedlimfatyczne, przez 
które odpływa nadmiar płynu; Płyn trafia do naczyń 
limfatycznych lub do płynu mózgowo-rdzeniowego. 



Główne naczynia limfatyczne 

Wszystkie naczynia limfatyczne z dolnej części ciała 
opróżniają się do przewodu piersiowego, który z kolei 
opróżnia się do lewej żyły szyjnej wewnętrznej i lewej żyły 
podobojczykowej. 

Chłonka z lewej górnej części ciała (lewa cześć głowy, lewa 
ręka, lewa cześć klatki piersiowej) także uchodzi do 
przewodu piersiowego.  

Chłonka z prawej części szyi i głowy, z prawej ręki i prawej 
części klatki piersiowej uchodzi do przewodu chłonnego 
prawego (znacznie mniejszy niż przewód piersiowy), 
opróżnia się w miejscu połączenia prawej żyły szyjnej 
wewnętrznej i prawej żyły podobojczykowej. 





Ilość limfy 

Do układu limfatycznego trafia  1/10 płynu filtrowanego w 
naczyniach włosowatych. 

Całkowita ilość limfy to: 2 - 3 litry/dzień  

Czyli 

120 ml/h 



Skład limfy 

Chłonka przepływająca przez naczynia chłonne nie ma 
jednolitego składu. Skład zależy od stanu 
czynnościowego organizmu i narządu, od którego 
odpływa. 

Po wejściu do naczyń włosowatych limfatycznych ma 
skład prawie taki sam jak IF. 

Zawartość białka: 

W większości tkanek to śr. 2 g/dl, W jelitach 3-4 g/dl, w 
wątrobie 6 g/dl. Chłonka w przewodzie piersiowym ma 
3-5 g/dl białka. 

 

 

 



Skład limfy 
Układ limfatyczny jest także główna drogą wchłaniania 
składników odżywczych z przewodu pokarmowego szczególnie 
tłuszczów.  

Także duże cząsteczki np.: bakterie mogą dostać się do 
limfy, a w czasie przepływu przez węzły chłonne takie 
cząsteczki są eliminowane.  

Przez naczynia chłonne powracają do krwi recyrkulujące 
limfocyty 



Ciśnienie IF a przepływ limfy 

Przepływ limfy przy ujemnym ciśnieniu IF jest b. mały.  

Zmiana ciśnienia IF z -6 mmHg do 0 mmHg powoduje 20 krotne 
zwiększenie przepływu limfy.  

Każdy czynnik zwiększający ciśnienie IF zwiększa także 
przepływ limfy (jeśli układ limfatyczny działa 
normalnie).  

Są to: 

- Wzrost ciśnienia w naczyniach włosowatych 
- obniżone ciśnienie onkotyczne osocza  
- Wzrost ciśnienia osmotycznego IF  
- Zwiększona przepuszczalność naczyń włosowatych. 



Pompa limfatyczna 
W kanalikach limfatycznych są zastawki. 

Każdy segment pomiędzy zastawkami działa jak 
pompa, która nawet przy małym wypełnieniu 
przesuwa zawartość do następnego segmentu. 

Dodatkowo każdy czynnik zewnętrzny uciskający 
naczynie limfatyczne również działa jak pompa:  
-Skurcz otaczających naczynie mięśni szkieletowych 
-ruch części ciała 
-pulsowanie tętnic w sąsiedztwie naczyń 
limfatycznych 
-ucisk tkanek przez obiekty na zewnątrz ciała 
 



Pompa limfatyczna jest bardzo aktywna w czasie ćwiczeń 
fizycznych,  

 

Zwiększając przepływ limfy 10- do 30-x.  

 

W okresie spoczynkowym przepływ jest b. wolny -prawie zero. 

 

   



Podsumowanie czynników wpływających na 
przepływ chłonki 

(1) ciśnienie IF 

 

 

(2) aktywność pompy limfatycznej 



Płyn mózgowo-rdzeniowy 

• jest jasną i przezroczystą cieczą  

• Ilość ok. 150-200 ml  

• Otacza mózg i rdzeń kręgowy wypełniając przestrzeń 
podpajęczynówkową, komory mózgowia oraz kanał 
środkowy rdzenia kręgowego.  

• Stale krąży: powstaje w komorach mózgu, skąd 
przechodzi do przestrzeni podpajęczynówkowej i 
dalej przedostaje się do naczyń żylnych 



Rola płynu m-r 

• stanowi warstwę ochronną mózgowia 

• redukuje względną masę rdzenia kręgowego i mózgu 
około trzydziestokrotnie 

• Pozwala szybko wyrównywać ciśnienia wewnątrz 
czaszki -przy wzroście ciśnienia wewnątrz czaszki 
odpływ płynu-mózgowo rdzeniowego częściowo 
kompensuje ten stan. 

 



Rola płynu m-r 

• zapewnia równowagę jonową i chroni mózg przed nagłymi 
wahaniami poziomu glukozy.  

• Stanowi barierę krew-mózg - chroni mózg przed toksynami 
endo- i egzogennymi oraz zapobiega wypłukaniu centralnych 
neurotransmiterów do krążenia systemowego 

• wpływa na regulację funkcji centralnych chemoreceptorów 
uczestniczących w regulacji oddychania. Bariera krew-mózg 
jest łatwo przepuszczalna dla dwutlenku węgla gorzej dla H+ i 
HCO3. Małe stężenie białka daje małą zdolność buforującą i 
zmiany poziomu dwutlenku węgla we krwi powodują 
nieproporcjonalnie większe zmiany pH  



Skład płynu m-r 

• Jest zbliżony do osocza krwi, jednak w 
przeciwieństwie do niego praktycznie nie 
zawiera białka, cholesterolu, ma mniej potasu, 
wapnia, glukozy, mocznika i kwasu 
moczowego, a więcej kreatyniny.  

• normalnie zawiera mniej niż 5-6 komórek w μl 
(mm3).  

• W różnych stanach chorobowych skład płynu 
mózgowego zmienia się.  

 



Płyn m-r Osocze 

Białko (g/l) 0,3 70 

Glikoza (mmol/l) 4,8 8 

Na+ (mmol/l) 147 150 

K+ (mmol/l) 2,9 4,6 

Cl- (mmol/l) 112 100 

pH 7,34 7,4 

HCO3- (mmol/l) 23 25 

pCO2 kPa/(mmHg) 6,6/50,2 5,3/39,5 

Osmolalność (mosm/kgH2O) 290 290 



Mocz 

• wytwarzany w nerkach na zasadzie filtracji, resorpcji i sekrecji   

• Zawiera produkty przemiany materii bezużyteczne lub 
szkodliwe dla ustroju. 

• Wydalany z organizmu w ilości 600 do 2500 ml. Objętość 
zależy od wielu czynników. 

Skład: 

• 96% wody 

• 2,5% azotowych produktów przemiany materii (gł. mocznik) 

• 1,5% soli mineralnych 

• minimalne ilości innych substancji, np. barwników żółciowych 
W moczu zdrowego człowieka nie powinny znajdować się 
cukry, białka, erytrocyty, leukocyty oraz bakterie.   



Ślina i soki trawienne 

• Ślina-ok. 1,5 L/dobę, pH=7 

Wydzielina dużych i małych gruczołów ślinowych 

Skład: woda, białko, mucyna, mocznik, kwas 
moczowy, cholesterol, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, 
fosfor. 

• Sok żołądkowy – ok. 3 L/dobę, pH=1 

Wydzielany przez gruczoły błony śluzowej 
żołądka. 

Skład: kwas solny, enzymy, śluz, sole mineralne, 
woda. 



• Sok jelitowy – 3-6 L/dobę, pH słabo zasadowe lub 
zasadowe 

• Sok trzustkowy – ok. 2 L/dobę, pH = 7,1-8,4, bogaty 
w węglowodany -neutralizuje kwaśną treść żołądka. 
Skład: Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, siarka, fosfor, 
wodorowęglany, azot, mocznik, kw. moczowy. 

• Żółć – ok. 0,5 L/dobę, pH 8,0 w wątrobie, 5-7,4 w 
pęcherzyku żółciowym. Skład: woda, sucha 
pozostałość, kw. żółciowe, mucyna, barwniki, sole 
nieorganiczne, tłuszcze i lipidy, kw. tłuszczowe, 
tłuszcze obojętne, fosfolipidy, cholesterol. 



Dziękuję za uwagę. 


